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Λήξαντος τη ν  δ Ι7!7 'Οκτωβρίου τοϋ 
<Τ’ έτους τώ ν  « ’Εκλεκτών Μυθιστο
ρημ άτω ν», πορακαλοϋνταχ δσοχ τώ ν  
κκ. Συνδρομητών Λμών έπχθυμοϋσι 
νά έξακολουθήσωσιν ώςτοχοΰτοχ και 
κατά τό  Ζ' έτος, ν ’ άποστείλωσιν έγ- 
καίρως τίιν  συνδρομήν αύτών. Την 
αύτίιν παράκλησιν άπευθύνομεν και 
πρός τοΰς κκ. Συνδρομητάς, ών Λ 
συνδρομή έληξεν ήδη την 30^ π α
ρελθόντος Σεπτεμβρίου.

ΚΑΡΟΛΟΓ ΜΕΡΟΥΒΕΛ

ο ι

Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο Ι  Κ Ε Ρ Α Ν Δ Α Λ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΝ

Ζ Ο Γ Α Ν Ν Α  Τ Ρ Ε Λ Α Ν  

[Συνέχιια]

Ή  κυρία δε Φοντερόζ ήρζατο τό τε  μετά 
πολλής έπιδεξιότητος έξηγοϋσα τη  θυγα- 
τρί αύτής την ανάγκην, ήτις τη  έπεβά- 
λετο ν’ άποφασίση τέλος καί ν’άποδεχθη η 
ν’άπορρίψη τον προτεινόμενον αϋτη σύζυ
γον. Δεν ητο δυνατόν νά παραταθη έπί 
πλέον ή έκκρεμότης αΰτη.

’Ά λ λ ω ς  τε οί συχνοί αΰτης περίπατοι 
είς Πενοέ έσχολιάζοντο.

Την συνήντησαν πολλάκις μετά τοϋ Κο- 
ρεντίνου" ή τοιαύτη δε οίκειότης εύλόγως 
ήδύνατο νά —αρεξηγηθη. Βεβαίως αΰτη 
ούδεμίαν είχεν υπόνοιαν, επρεπεν δμως νά 
μή περιφρόνηση καί τήν γνώμην τών άλ>— 
λων. <

Έ π ί τοϋ ζητήματος τούτου ή μαρκησία 
ώμίλησε μετά πολλής λεπτότητος καί πε- 
ρισκεψεως.

ΟΙαιδή ποτε καί άν ήσαν άλλως τε αί 
σκεψεις τής θυγατρός της, αΰτη ώφειλ*ε ν’ 
άναγνωρίση τό άδύνατον τοϋ ύποθάλψαι 
τοιούτους σκοπούς άβεβαίους καί απραγ
ματοποίητους.

Ουδέποτε ή μαρκησία ανησύχησε διά 
τάς βλέψεις τη; θυγατρός της. Έγνώριζεν 
δτι θασσον ή βράδιον ή Καικιλία θά έσκέ
πτετο όρθώς.

Τέλος δέ άν ή τοιαύτη τής θυγατρός της 
άποτύφλωσις έξηκολούθει έπί πολύ, βε
βαίως ό είς Έλβέν ένσκήψας κεραυνός θά 
τή  ήνοιγε τούς οφθαλμούς.

Δέν ήτο τούτο προειδοποίησις της Πρό
νοιας ;

Ή  Καικιλία τέλος ύπέλαβεν :
—  Είλικρινώς, μήτερ μου, άν ή Πρό

νοια, ή τοϋ πανιερωτάτου επισκόπου μας 
βεβαίως, προς τδ συμφέρον σας έφερε τήν 
συνάντησιν έκείνην, τοϋτο ποσώς δεν είνα 
δίκαιον.

Η κυρία δέ Φοντερδζ δέν έταράχθη, 
άλλν’ έςηκολούθησεν ύποστηρίζουσα τήν ι
δέαν της.

Έσκέ πτετο σπουδαίως διά τδ μέλλον 
τής θυγατρός της. Ή το  βεβαία, δτι ό κό- 
μης Ροζέ δ Αμβαρές, έν τών μεγαλειτέρων 
ονομάτων τής Μεσημβρινής Γαλλίας, είχε 
τοιαυτα προσόντα, ώστε νά καταστήση 
αύτήν εύτυχή.

Γάς πληροφορίας ταύτας ελαβεν είς Π α 
ρισίους έξ άσφαλοϋς πηγής.

Ο κόμης εΐν’ αληθές είχε παρασυρθή,ώς 
οι πλεΤστοι τών νέων -̂ οϋ αίώνός μας, ύπό 
τών θέλγητρων τοϋ βίου.

Τδ χαρτοπαίγνιον ήν δι’ αύτδν κατα
στρεπτικόν. Είχεν άπωλέσει μέγα μέρος 
τής περιουσίας του καί χρέη διά νά πλη- 
ρώση. Ά λ λ ’ είς Σαίν-Ζιλδάς ή είς τάς 
γαίας αύτών ήδύνατο τδ νεαρδν ζεύγος 
φρονίμως βιοϋν νά έπανορθώση τήν κατα
στροφήν, περί ής ουδέ νά σκεπτωνται έ'δει.

"Αλλως πρδς έξασφάλισιν τής περιου
σίας τής Καικιλίας ό συμβολαιογράφος 
της οίκογενείζς, άνθρωπος έντιμος καί 
προβλεπτικός, θά έλάμβανε τά  δέοντα μέ
τρα.

Τά  πάντα είχε προίδει καί οΰδέν θά 
άφίετο είς τήν τύχην.

"Ισως δέ καλδν ήν, δτι ό κόμης πρό του 
γάμου του είχεν αποκτήσει άρκουσαν πεί
ραν τοϋ βίου.

"Οσον διά τδ άτομον τοΰ κόμητος ούδέν 
είχε τις νά εΐπη.

Ή τ ο  κομψος καί εύγενής τήν συμπερι
φοράν ήτο εύγενών αίσθημάτοιν καί έντι
μος.

Επόμενον ήν λοιπον νά ποοσπαθήση 
πάση δυνάμει, δπως ή προσφιλής αυτή 
Καικιλία ύποκύψει ύπείκουσα τώ  όρθω 
λόγω.

Ό  πατήρ τοϋ κόμητος ήτο καί οΰτος 
τύπος τιμιοτητος. Είχε γνωρίσει αύτόν 
καί εκτιμήσει τήν άξίαν του. Ή  μήτηρ 
του έπίσης ήτο υπέροχος, άγια γυνή !

“Αμα ώς ή μαρκησία έτελείωσε τον λό
γον αύτής, ή Καικιλία ήρώτησεν αύτήν :

—  ’Ά ν  έδεχόμην τδν σύζυγον αύτδν έκ 
τής χειρός σας, μητέρ μου, χωρίς νά το 
σκεφθώ,μοί έγγυασθε δτι θά ήμαι εύτυχής ;

—  Ή  ευτυχία, τέκνον μου, δέν είναι 
τοϋ κόσμου τούτου, είπεν ή μαρκησία.

—  Ά λ λ ά  τέλος ήμιευτυχίαν ; Ησυχίαν 
όμοίαν ταύτης, τήν οποίαν εχω ε’ ντεϋθεν 
ύπδ τήν αιγίδα σας ; Α π λ ή ν  ελευθερίαν 
νά πηγαίνω δπου θίλω, νά πράττω περί 
εμέ τδ καλ.ον καί νά φαίνωμαι καλή καί 
πρόθυμος είς τάς πτωχάς ;

—  Ό  κόμης εΐναι πολύ εύγενής, ώστε 
δέν θά άρντ,θή τάς νομίμους αύτάς έπιθυ- 
μίας σου. Σοί τδ έγγυώμαι.

—  θ ά  δύναμαι νά διαμένω δπου μοί ά- 
ρέσκει, είς Σαίν-Ζιλδάς άν θελήσω καί νά 
κρατήσω καί ύπηρέτας τής εκλογής μου ;

—  Βεβαίως' άλλά πρδς τ ί  αί έρωτήσεις 
; α ύ τα ι ; . .

—  Διότι, είπε διά τρεμούσης φωνής ή 
νεανις τείνουσα τήν χεΐρα προς τήν μη
τέρα της, φοβούμαι τδ μέλλον' διότι, μή-

τέο μου, ό γάμος μέ τρομάζει' διότι ή καρ
δία μου άπωθεΤ τδν σύζυγον, τ&ν όποιον 
μοί προτείνετε' διότι έχω κακάς προαισθή
σεις' διότι διά νά σάς εύχα,ριστήσω, ήθελα 
ν’ άγαπήσω τόν κόμητα καί δέν δύναμαι. 
Ό χ ι ,  δέν δύναμαι.

—  Ή  ευτυχία συνίσταται είς τήν έκ- 
πλήρωσιν τών καθηκόντων. "Οταν ένυμ- 
φεύθην τόν μαρκήσιον δέ Φοντερόζ, τόν 
πατέρα σου, δέν ήσθανόμην έρωτα δι’ αύ— 
τον. Ή  έ’νωσίς μας ύπηρξεν ευτυχής. Οί 
μεγάλοι ερωτες ύπάρχουσι μόνον είς τά  
μυθιστορήματα καί έν τη  φαντασία τών 
νεανίδων. Οΰτοι συνεπάγονται καταστρο— 
φάς. Καικιλία, κόρη μου, πίστευσον τήν 
μητέρα σου. Ά ν  ή καρδία σου είναι ελεύ
θερα μή διστάζεις. Γνωρίζω τδν κόμητα. 
Α ί  ομολογία ι του εισίν άληθεΤς. Ή  περι
ουσία του κινδυνεύει' σύ θά τήν έπανορθώ- 
σης. θ ά  σοί όφείλη βαθεΐαν ευγνωμοσύνην. 
Τδ ονομά του είναι άκηλίδωτον. Τδ παρελ
θόν του είναι άμεμπτον.

Έπλησίασεν έτι μάλλον πρός τήν θυ
γατέρα της.

—  Ά λ λ ά  σοί είπα, άν ή καρδία σου 
ήναι ελεύθερα, έπανέλαβεν άσπαζομένη 
τήν χρυσοειδή κόμην τής Καικιλίας. Είναι;

—  Ναί, είπε σταθερώς ή νεανις. Έ ν  
τούτοις δέν σας τδ άποκρύπτω. Ειχον ιδέαν 
τινά χιμαιρικήν. Ή λ π ι ζα ,  δτι θά ενώσω 
δύο οίκογενείας έχθράς. 'Ήθελα νά επα
νορθώσω αύτούς τούς Κερανδάλ, τών ό
ποιων τδ έ'νδοξον δνομα μοί έφαίνετο έπί
σης άκηλίδωτον. Άπεβλεπα είς τδν Κο— 
ρεντΐνον' διατί νά σάς τδ κρύψω ; Είναι 
τύπος άληθοός εύγενοϋς. Τ ί  θέλετε, μητέρ 
μου, είναι τόσον διαφορετικδς τών περι- 
στοιχούντων ήμας, ώστε μοί ένεποίηοεν 
αΐσθησιν ή αξιοπρεπής καί υπερήφανος 
συμπεριφορά του. Μή φοβήσθε τίποτε ! Α ί 
αποκαλύψεις τής Μαριάννας καί αί ίδικαί 
σας μέ έκαμαν νά οπισθοδρομήσω. Τετέλε— 
σται. Δέν πρέπει νά τον άγαπώ. Μονον νά 
τους πλουτίσωμεν δυνάμεθα. Μοί τδ ύπε— 
σχέθητε·

Καί λαμβάνουσα τήν χεΐρα τής μαρ— 
κησίας ·'

—  Τδ θέλετε, δέν έχει ούτως;
—  Βεβαίως. "Αλλως τε είσαι έλευθέρα 

νά πράξης δ,τι θέλεις καί άνευ της συγκα- 
ταθέσεώς μου

—  Ναί, άκόμη έλευθέρα. θ ά  ήναι ή 
τελευταία πραξις της Ελευθερίας, τήν ο
ποίαν θέλετε νά θυσιάσω.

Μειδίαμα θριάμβου άδιόρατον, διέστειλε 
τά  χείλη τής μαρκησίας.

—  Ά λ λ ’ ούδέν άπαιτώ, τέκνον μου, 
ύπέλαβεν. Έκπληρώ τδ καθήκον μου ώς 
μήτηρ. Σε συμβουλεύω. Συ θά άποφασί— 
σης. Ά π α γ ε  τοϋ νά σέ εξαναγκάσω.

—  Ναί, ό γάμος αύτδς σας άρέσκει.
—  Τδ ομολογώ. Τοϋτο δμως δέν είναι 

λόγος νά σέ άναγκάσω νά πράξης δ,τι 
θέλω.

Ή  Καικιλία έκάλυψε διά τών χειρών 
τδ προσωπον.

Δάκρυα έρρεον άπδ τών οφθαλμών της.
Ή  φίλη της Βέρθα τήν α.ύτήν τή  είχε



δώσει συμβουλήν. Είχε άρά γε δίκαιον 
αδτη εναντίον δλων ;

Έφαντάσθη προς στιγμήν το διζλυόμε- 
νον ήδη όνειρόν της.

Άνελογίσθη τον Κορεντινον καί ή καρ- 
δία της συνετρίβη.

—  Ά  ! έσκέφθη, αύτος λοιπόν είναι ό 
βίος μου ;

Ή  μαρκησία άνέμενεν.
Ήννόησεν δτι ή θυγάτηρ της έδικαζε 

έν άγωνία φοβερή διατελοϋσα.
—  Καικιλία, είπεν, ό κύριος δ’ Ά λ β α — 

ρές θ’ άπεσύρετο ένώπιον της πληζάσης 
ήμας αισχύνης. Δ ιό τι  οί άνθρωποι εκείνοι, 
τούς όποιους άπεχθάνομαι, είναι συγγενείς 
j/.ας. Ό  Ραζέ έχει την ευγένειαν νά έμ- 
μέν·$ είς τον λόγον του. Δ ιά  τοϋτο ήλθα 
προς σέ. Άποφάσισον περί της τύχης μας 
έλευθέρως, άνευ υστεροβουλίας. Τ ί  νά τω  
απαντήσω ;

Ήγέρθη εννοούσα δτι ή ωρα ήν απο
φασιστική.

—  Είπατε αύτφ, μήτέρ μου, έψιθύρι- 
σεν ή Καικιλία φέρουσα τήν χεΐρα έπί τής 
καρδίας της καί κλείουσα τούς οφθαλμούς, 
οτι θά γείνω σύζυγός του.

μώσα ν’ άντιστή αύτή ουδέ καν νά παοα- 
πονεθή.

Είς τον Σαμβερζό έξεμυστηρεύετο πά
σας αύτής τάς πικρίας καί τούς φοβους.

Ή  ταλαίπωρος κόρη, ώς αί πλεϊσται 
τών παιδαγωγών, · διετελει έν άπελπιδι 
καταβτάσει, εΰρισ/.ε δ’ έν τώ  γεγηρακότι 
στρατηγφ άγκυραν σωτηρίας.

[ "Ε π ε τα ι  συνέχεια ].

\ Κ .

•γος 

ΙΑ'.

Άνταπόκρισις.

Ή  δεσποινίς αέ Φοντερόζ δέν έφάνη είς 
τό πρόγευμα.

Μετά τήν θυσίαν ταύτην είχεν ανάγκην 
νά μείνη μόνη.

Α ί συγκινήσεις άλλως τε τής νυκτός εί- 
γ ον κατασυντρίψει αύτήν.

"Αμα ή μαρκησία άπήλθε τοΰ δωματίου 
της, αύτη εμενεν ακίνητος ούδέν άναλογι- 
ζομένη, ώς εί είχε πληγεϊ ύπο πλήξεως 
βιαίας, προσπαθούσα ν’ άποδιώξη τάς ει
δεχθείς εικόνας, ας ένώπιον της Ι'βλεπε, 
πειρωμενη νά (Ηακοψη προς στιγμήν την 
ζωήν της, ΐνα ούτως έξαλείψη τό παρελ
θόν καί λησμονήσει τό μέλλον.

Τέλος άπεκο’.μήθη πάλιν ύπνον βαθύν 
μόνη έν τώ  δωματίω της, είς δ άπο καιρού 
είς καιοόν είσήρχετο ή Σωσσάνη άναμε— 
νουσα νά έζυπνήσιρ ή κυρία αΰτής.

’Εν τώ  μεγάλω τοϋ πύργου έστιατρρίω 
οί συνδαιτυμόνες τής μαρκησίας κατείχοντο 
ύπό διαφόρων αισθημάτων.

Ό  στρατηγός έπί μάλλον καί μάλλον 
έσαγηνευετο έκ τών θελγήτρων τής δεσποι
νίδος Σίμωνε.

Ή  ταλαίπωρος αύτη νεανις ήννόει δτι 
τό μέλλον αΰτής ήν είς τάς χεΐρα; τού 
παρήλικος τούτου προστάτου, διά τοϋτο 
δέ παρετήρει αΰτόν διά βλεμμάτων πλή- 
ρων τρυφερότητας.

Ό  στρατηγός ήν πλούσιος, αρκούντως 
εΰγενής τούς τρόπους καί 1 περιποιητικός 
πρός τάς κυρίας.

Πρό τής άοίξεως αύτοϋ είς Σαίν—Ζιλ- 
δάς, ή παιδαγωγός ένόμιζεν έαυτήν διω— 
κομένην ύπό τής τύχης καί ύποτασσομένην 
ταϊς άπαιτήσεσι τής μαρκησίας μή τολ-

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΕΝΕΒΕΝΤΟΥ
ΙΕ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ν  Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α

[Συνέχιια]

ΚΔ '

Τέτοιο 6 καταραμένο? Γάνος τέλος 
Έ λα 6 ε . ΓΙάντα ή θεία διχαιοσύνη 

ΕΤναι χοντά, όταν χανε\ς νομίζη

ΙΙώ ς ετναι (ΐαχρυσριένη....................
( m o r g a n t e  m a g g i o r e  )

’Επί τής κεφαλής τοϋ Μαμφρέδου ήτο 
τό  βασιλικόν στέμμα. — ’ Αν ήτο πύρινος 
στέφανος δέν θά έπροζένει αΰτφ τόσον 
άλγος. Οί κρόταφοί του ήλγουν σφοδρώς, 
ώσεί λεπίς έγχειριδίου είχε διαπεράσγι αυ
τούς. Α ί Ενες τοϋ έγκεφάλου του έτανυ 
οντο, ώσιί φλεγόμεναι, προζενοϋσαι αυτφ 
ανέκφραστους άλγηδόνας...

Καί δμως άνύψου τήν κεφαλήν ύπερη- 
φάνως, ώς έν ήμερος θριάμβου, δεικνύων, 
δτι ή ΰπερηφανία δέν θά έγκατέλειπεν αυ
τόν είμή τήν ήμέραν, καθ’ ήν ό θάνατος 
θά άνεπετάννυεν έπι τού μετώπου του την 
σημαίαν τής καταστροφές.

Οί οφθαλμοί του, οί είθισμένοι ΐνα ά- 
γρυπνώσι τήν νύκτα έκ φόβου καί νά ΰ- 
πνώττωσιν ύπνους πλήρης τρόμου' οί προ- 
σηλούμενοι συχνάκις πρός διεύθυνσιν, ητις 
οΰτε είς τήν γήν, οΰτε είς τόν ουρανόν 
άνήκεν, ώσεί έθεώντο τά  τά γμ α τα  τών 
καταχθονίων πνευμάτων, άτινα ή δεισι
δαιμονία καί οί ϊλεγχοι τ ί ς  συνειδήσεως 
Ιτοποθέτησαν έν τφ  άέοι, ΰπό τόν κύκλον, 
δν περιγράφει ή Σελήνη' οί οφθαλμοί έ- 
κεΐνοι, λέγω, έζηκόντιζον τοιαύτην λάμ- 

' ψιν, ώστε πολύ τολμηρός θά ητο δστις 
έτόλμα ν’ άτενίσιρ αύτούς καί δεύτερον.

’ Απειράριθμοί, φλέβες κυαναί καί αίμα- 
| τόχροες, άρχόμεναι ύπό τά  βλέφαρα καί 
j κατευθυνόμεναι πρός τάς κόρα;, άπώλ- 

λυντο έν τφ  λευκφ, έζέχοντι κατά φρι- 
κώδη τρόπον, ώσέί έσωτερικόν τ ι  πάθος 
είχεν έζαναγκάσιρ αΰτό νά έζέλθιρ τοϋ με
τώπου, καί έκεΐνο άντέσχε καί ύπερίσχυ- 
σε, θριαμβεΰσαν, άλλ ’ οΰχί καί άνευ με
γάλης βλάβης, καί μεϊναν κατά τό ήμισυ 
σχεδόν έκτός τών βλεφάρων. Οί οφθαλμοί 
έκεϊνοι ήσαν βεβ αίως φοβεροί . . . Είχον 
ίδή πδ!ν ο,τι άπαισιώτατον δύναται νά

φαντασθή έζημμένη φαντασία, καί Ικ τοτε  
ήδύναντο ν' άτενίσωσι, χωρίς νά ύπο- 
στώσι τήν έλαχίστην βυγκίνησιν, καί αυ- 
τάς τάς βασάνους τών κολασμένων.

Τό πλήθος έψιθύριζεν, οτι έζήρχοντο 
αΰτών άκτϊνες φοβερώτεροι Ι τ ι  έκείνων, 
άς έσκόρπιζεν ό έζαφανισθίί; κομήτης,καί 
ώμνυεν, δτι αί ακτίνες έκεΐναι Ιφλεγον 
τάς σάρκας, έφ’ ών οί έζακοντίζοντες αΰ- 
τάς οφθαλμοί προσηλούντο.

Τό πρόσωπον αΰτοϋ ήτο λευκόν καί τά  
χείλη του έμΐιδίων— γε^<? ή μωρία, διότι 
αγνοεί νά κλαίιρ —  ή απελπισία,
διότι δέν δύναται νά κλαίη.

Ό  δέ Μαμφρέδης δέν έμειδία βεβαίως 
έκ χαρ2 ς.

"Αν δμως ό Παντοδύναμος ειχεν άφαι- 
ρέσγ) αΰτφ τήν σύνεσιν καί τήν έλπίδα, 
άγνοοϋμεν' —  ή έπιστήμη τής κόνεως δέν 
Ιχει τήν Ικανότητα νά διακρίνη τά  ση
μεία τοϋ πάθους.

Τοιούτος ήτο ό Μαμφρέδης, πίριστοι- 
χιζόμενος ύπό τής βασιλικής πολυτελείας. 
Χρυσοποίκιλτος καί πλήρης άδαμάντων 
πορφύρα έκάλυπτε μέρος τοϋ σώματός του. 
Έκράτει διά τής δεξιβς τό σκήπτρον, καί 
είχε τήν άριστεράν έπί τοϋ αργυρού άετοϋ, 
δν Ιφερεν έπί τοϋ στήθους.

’ Αν Ιπραττε τούτο, δπως κωλύσιρ τήν 
πτήσίν του, Ιπραττεν αΰτό ματαίως . . . 
Ή τ ο  γεγραμμένον έν τφ  βιβλίψ, καί τάς 
άποφάσεις τού άμειλίκτου, οΰτε απειλή, 
οΰτε παράκλησις μεταβάλλουσιν, δτι ό 
■τής Σοηβίας αετό; έμελλε να εγκαταλίπϊ) 
διά παντός τήν γήν τής Νεαπόλεως.

Δεζιόθεν τού βασιλέως έκάθητο. ό κό
μης Ρινάλδος τής Καζέρτας, έκ τού οίκου 
τοϋ Άκουίνου, μέγας κοντόσταυλος τοϋ 
στέμμκτος.

Ά ν ω θ ι  τής έδρας αΰτοϋ ήτο ή άσπίς 
του φέρουσα τά  σύμβολα τοΰ οΕκου το.υ, 
άτινα κατά τήν έποχήν έκείνην ήσαν τρ»ΐς 
έρυθραί καί τρεις χρυσαί ταινίαι, πίπτου- 
σαι καθέτως, δινιρημέναι πρός τά  δεζιά 
καί τά άριστερά είς τέσσαρα μέρη, μετά 
λέοντος άναρριχωμένου' έζ αργύρου μέν έν 
πεδίφ έρυθρφ κατά τό άνω ήμισυ, ερυ
θρού δέ έν πεδίψ άργυοφ κατά τό Ιτερον. 
Έφερε μανδύαν έκ πορφύρας μεθ’ υπορ
ράμματος έκ δέρματ ο; λευκοϊκτίδος, έπί 
κεφαλής σκούφον έζ έρυθρας μετάζης, καί 
είς τά ;  ψείρας τό βασιλικόν ξίφος, έμ
βλημα τού άζιώματός του.

Λησμονών καί τοΰς περιστοιχίζοντας 
αΰτόν, καί έαυτόν Ι τ ι ,  είχε τούς οφθαλ
μούς προσηλωμένους έπί τοϋ προσώπου 
τοϋ Μαμφρέδου, κατασκοπεύων τό άλ
γος του.

Ά ν  Ιχαιρεν, ή αν άπηλπίζετο έπι τή 
εΰσταθεία τού βασιλέως, οΰδείς ήδύνατο 
νά έννοήσιρ, διότι ητο ακίνητο; ώ; πτώμα. 
Αριστερόθεν τοΰ βασιλέω;, έκάθητο πρώ
τος ό ’ Ιορδάνης Λάνσιας, έξάδελφος τοϋ 
Μαμφρέδου. Περιεβάλλετο καί οΰτος πορ
φύραν. Παρά τά σύμβολα αΰτοϋ — άτινα 
ήοαν : μέλα; λέων έν πεδίψ χρυσφ καί
περί τόν θυρεόν ταινία χρυσή καί έρυθρά, 
ήν είχον οί κόμητε; Λάνσια, ώς άπόγο- 

I νοι τών δουκών τής Βαυαρία;,— ήτο ή



βημαία τής δικαιοσύνης, ήτις κατ ’ άρ- 
γαίαν συνήθειαν άνεπετάννυτο έπί τοΰ 
έξώστου τών ανακτόρων, 8τε άνθρωπος 
κατεδικάζετο είς θάνατον. Δεξιόθεν,μετά 
τόν κοντόσταυλον, Τίτο ή εδρα τοΰ (Λεγά
του ναυάρχου, μένουσα κενή, δι<τι τό 
αξίωμα τοΰτο είχεν άπονεμηθϊ] είς τόν 
Μαρίνον Καπέσην, δστις μετά τοΰ αδελ
φού Κορράδου διφκουν τό τε  την Σικελίαν. 
Έπ'ι τής κορυφής δμως τής έδρας ήσαν 
απεικονισμένα τά  σύμβολα τοΰ οίκου του, 
καί δ φανός, τό σύμβολον τοΰ αξιώματος 
του. ’Αριστερόθεν τοΰ βασιλέως, μετά τόν 
Λάνσιαν, έκάθητο δεύτερος ό ’Ανσέλμος 
κόμης τής Τσέρρας, μέγας θησαυροφύλαξ, 
περιβεβλημένος έπίσης πορφύραν καί φέ
ρων τάς χρυσάς κλεϊς έν τ·7) ζώνγ;. “Ερρι- 
πτε πέριξ αΰτοΰ ύποπτα βλέμματα, καί 
παοετήρει ταΰτοχρόνως κεφαλάς, χεΐρας 
καί στήθη. "Οπου ήσαν έν πυκνή γραμμή 
πολλοί ίππόται, ή δέν παοετηρει, ή Ιν 
μόνον βλέμμα έοριπτε. Πάσαν αύτοΰ 
φροντίδα κατέβαλλε νά διακρίνη διά μέσου 
τών κεφαλών, δπου τό πλήθος δέν ήτο 
πυκνόν, τούς μακράν ίσταμένους καί τους 
ήσσον ύπό τοΰ φωτός φωτιζομένους. Μετ ’ 
αύτόν, έκάθηντο οί αξιωματικοί τοΰ 
στέμματος, κατά τόν έπόμενον τρόπον : 
ό μέγας πρωτονοτάριος, δστις έλάμβανε 
τάς αναφοράς καί συνέταττε τάς αποφά
σεις τοΰ βασιλέως' τρίτος πρός τά δεξιά 
τοΰ βασιλέως, ό ’ Ιωάννης· Άλίφης. μέγας 
καγκελλάριος, πρόεδρος έπί τών πολιτ ι
κών ύποθέσεων τοΰ βασιλείου *αί ιδ ια ίτε
ρος γραμματεύς τοΰ βασιλέως’ τρίτος 
πρός τά  αριστερά, μετά τόν κόμητα τή; 
Τσέρρας, ό Κορράδος Περλιόνου Βενιγκά- 
ζ α ς ’ τελευταίος δέ δ μέγας θαλαμηπόλος, 
φέρων κεφαλήν άγριοχοίρου κεντημένην 
έπί τοΰ έκ πορφύρας μανδύου του, έκά* 
θητο έπί τών βαθμιδών τοΰ θρόνου καί 
παρά τούς πόδας τοΰ βασιλέως. Ούτος, 
άν μή μέ άπατ^ ή μνήμη, έκαλεΐτο ’ Ιορ
δάνης τής Ά γγαλώ νος ,  θείος τοΰ Νατάλε 
έκείνου, δστις βραδύτερον συνετέλεσε τό 
σον είς τήν έπιτυχίαν τής συνωμοσίας 
τοΰ Σικελικού Έσπερινοΰ. Μετά τούς κυ- 
ριωτέρους τούτους αξιωματικούς τοΰ 
στέμματος, ήσαν τό πλήθος τών εύγενών, 
οΰχί φύρδην-μίγδην, άλλά κατά τό α ξ ί
ωμα τών εδρών τη ν .  Α ί ί'δραι δέ αύται, 
άν τ ις  έπιθυμή νά μάθη τ ί  ήσαν, ήσαν εύ- 
ρύταται στοαί άνοικταί, ένθα πρό άμνη- 
μονεύτων χρόνων οί βαρόνοι τών διαφόρων 
έπαρχιών συνεκαλοΰντο οπως συσκεφθώσι 
περί τών δημοσίων καί ιδιωτικών ύποθέ
σεων, ή καί πρός διασκέδασιν. "Οτε ό κό
μης τής Προβηγκίας κατήλθεν είς ’ Ι τ α 
λίαν, πρός κατάκτησιν τοΰ βασιλείου αί 
εδραι αύται ήσαν έν συνόλψ είκοσι έννέα. 
Ι ξ  άνώτεραι καί είκοσιτρεΐς κατώτεραι. 
Πρώτη κατά τά προνόμιον ήτο ή Καπυυ- 
άνα, καλουμένη ούτω, διότι ήτο παρά 
τά  ανάκτορα, δευτέρα ή τοΰ Νείλου, λα- 
βοΰσα τό όνομα έξ αρχαίου αγάλματος 
τοΰ ποταμού τούτου, δπερ είχον τοπο
θετήσει έν τφ  μέσψ τής στοάς ’ τρ ίτη, ή 
τής ’Λγχόνης, διότι παρ’ άύτήν ήσαν « I  
άγχόναι- τετάρτη, ή τοΰ Ό ρους ,  διότι

κατείχε τό ύψηλότερον τή ;  πόλεως μέ
ρος...Μεταξύ τών άνωτίρων εδρών, κατε- 
τάσσοντο καί ή τής Πύλης  καί ή τής 
Ν εας Π ύλης . . .τών δέ λοιπών αγνοούνται 
τά  ονόματα. Θαυμάσιον θέαμα άπετέλουν 
at βαρύτιμοι περιβολαί;τά χρυσοποίκιλτα 
έπιχιτώνια, οί μανδύαι —  ών οί μέν είχον 
ύπόρραμμα έκ δέρματος σιβηρικοΰ σκιού- 
ρου, οί δέ έκ λεπτ οτάτου πρασίνου έρυ- 
θροΰ ή ροδόχρου μεταξωτού. Τά χρονικά 
άναφέρουσι καί άλλα τινά είδη ιμα
τισμού, ών δμως αγνοείται τά σ^ήμα. 
Θαυμάσια ήσαν τά πολύτιμα κοσμήματα, 
κτινα Ιφερον, αί δέ άλύσεις καί αί χρυσαΐ 
καί άργυραί ζώναι, έπεξειργασμέναι διά 
τής μεγαλειτέοας τελειότατος,ήν ήδύνατο 
νά έπινοήση ή της εποχής έκείνη; τέ^νκι, 
καί άδαμαντοστόλιστοι, είχον μυθώδη 
άξίαν. Τινές αύτών έτιμώντο άντί χιλίων 
καί έπέκεινα ούγγιών. ’Αλλά τό  θαυμα- 
σιώτερον ήτο ή έπικρατοΰσα απόλυτος 
σιγή, έν μέσψ τόσου πλήθους, άπό φύσεως 
φλυαρωτάτου. Οί έκεϊ σνυηθροισμένοι 
έφαίνοντο σκιαί νεκρών, έξαναγκασθεΐσαι 
ύπό τοΰ έξορκισμοΰ γόητος νά έμφανι- 
σθώσιν έπί τής γής, δπου πρό πολλοΰ 
είχον άποσυντεθή τά  π τώματά  των.

Ένφ οί συγκληθέντες έμεναν ούτως έν 
τή άγωνιώδει προσδοκία έκτάκτων γε- 
γονοτων, αίφνης θύρα τις ήνεώχθη καί 
δύο κληρικοί είσήλθον φέροντες βωμόν, 
καθ’ & λέγει τό  χρονικόν, έκ ξύλου' άλλ’ 
ήμεϊς εΰρομεν δτι οί τοιοΰτοι βωμοί, έπι- 
τρεπόμενοι κατά τάς έποχες τών κ α τα 
διώξεων τής έκκλησίας. μετά τήν είς τόν 
θρόνον άνάρρησιν τοΰ Κωνσταντίνου, κα- 
τηργήθησαν έπισήμως τφ  517 σωτηρίψ 
ετει, ύπό τίνος συνόδου έν Γαλλία, ήτις 
θέλουσα νά θέσπιση πολλά πράγματα 
διαφόρως, ή ώς έκανόνιζεν ή έκκλησία, 
περιέλαβεν έν αύτοϊς καί τούς βωμούς.

Οί κληρικοί, φθάσαντες έν τφ  μέσω 
τής αιθούσης, έτοποθέτησαν έκεϊ τόν βω
μόν, έθεσαν έπ’ αύτοΰ άργυροΰν Έ σ ταυ -  
ρωμένον, ήναψαν δύο κηρία καί έξήλθον 
άφωνοι, ώς είχον είσέλθη.

Ό  Μαμφρέδης, μετά τινα λεπτά, ήθέ
λησε νά έγερθή τοΰ θρόνου, άλλ’ έφάνη 
δτι δέν ήδυνήθη... άπεπειράθη αύθις... 
ματαίως!...  Έπί τέλους, ύπέρτατον κ ι -  
ταβαλών άγώνα, ήγέρθη... κατήλθε... 
κοά έστη έμπροσθεν τοΰ βωμού... Έ θ ε το  
έπ’ αύτοΰ τά σκήπτρον, τό στέμμα καί 
τήν χλαμύδα... Ε ίτα  τείνας τήν δεξιάν 
γυμνήν πρός τούς βαρόνους άνέκραζεν :

—  Ήμεϊς δέν θέλομεν αίμα... δέν θέ- 
λομεν τό  αίσχος σας... παύσατε ζητοΰν- 
τες διά τής προδοσίας νά ρίψητε ήμάς 
άπό τοΰ θρόνου... Δέν θά τό κατορθώση— 
τε... Τή έλευθέρα καί καθολική ύμών 
συγκαταθέσει άνεδέχθημεν τά στέμμα 
τοΰτο καί τό σκήπτρον τοΰτο, έν Μον- 
ρεάλε... Αύθορμήτως δέ νΰν άποδίδομεν 
ύμΐν ταΰ τα  έν Βενεβέντψ .. Είθε Ικεΐνος, 
τόν όποιον προσκαλεΐτε νά μάς διαδεχθ^ 
νά κατορθώση δ,τι ήμεϊς ήθελήσαμεν νά 
πράξωμεν... Είθε αί άρεταί του νά ήναι 
τοιαΰται, ώστε νά εύλογήσετε τήν σ τ ιγ 
μήν, κατά τήν όποιαν, μεταβαλόντες πί-

στιν, ώς ύπέρτατον ύμών αγαθόν^ ένομί— 
σατε τήν πτώσιν τοΰ αρχαίου ύμών χυ- 
ρίου.

Καί θά έξηκολούθει λαλών συγκεκινη- 
μένος, άν μή οί βαρόνοι, είς ούδέν λογι-  
ζόμενοι τούς λόγους τοΰ βασιλέως, έσυ
ραν τά  ξίφη καί ώρμουν κραυγάζοντες :

—  Θάνατος είς τούς προδότας !... ποΰ 
είναι οί προδόται; ...

Καί οί μάλλον τών άλλων ωρυόμενοι 
ήσαν οί αρχηγοί αύτοί τών προδοτών... 
Ό  κόμης τής Τσέρρας έκινδύνευσε ν’άπο- 
λέση τήν φωνήν έκ τών κραυγών...

Ό  Ρινάλδος τής Καζέρτας ύψωσε τό  
ξίφος' άλλά συνελθών έκ τής άφαιρέσεώς 
του καί ίδών δτι έπρόκειτο νά ύπερασπίση 
καί ούχί νά τραυματίση τόν βασιλέα, 
έταπείνωσεν αύτό, ψιθυρίσας έν στεναγ-

μ Φ  ··
—  Ούπω καιρός !
Ό  εύγενής Μαμφρέδης, άντιτασσόμε- 

νο; κατά τών ούτω χραυγαζόντων,έφώνει:
—  Δέν θέλομεν αίμα !... Έ σ τ ω  αΰτη 

ή τελευταία ήμών δ ιαταγή !...
Τό τε  οί βαρόνοι,άγνοοΰντες τ ί  νά κραυ- 

γάσωσιν, είπον :
—  ’ Αναλάβετε, βασιλεύ, τό στέμμα, 

τά όποιον σά; έδώσαμεν. Θά θυσιάσωμεν 
τήν ζωήν μα;, δπω; διατηρήσωμεν αΰτό 
έπί τή ;  κεφαλή; σας.

—  Τωρα, άπήντησεν ό Μαμφρέδης, τό 
στέμμα τής Σικελίας, άντί στέμματος 
δόξης, είναι μάλλον άκάνθινον. Και δμως 
δέν άρνούμεθα αΰτό, άν καί ύμεΐς συμ- 
μετάσχητε τών πρός διατήρησίν του κιν
δύνων, διότι μόνοι δέν άρκοΰμεν πρός τοΰ
το ...  άς άνανεωθ'ϊί λοιπόν νΰν ό άρχαΐος 
δρκος. Ούτος είναι αΰτός έκεϊνος ό Χρι
στός, ό όποϊος ήκουσε τοΰς δρκους σας... 
τούτο δέ τό  Εΰαγγέλιον, έπί τοΰ όποιου 
έθέσατε τάς χεΐρας σας... Όρκίσθητε.

Ά ν  τις,γινώσκων τά  τοΰ κόσμου,ήρώτα 
πώς δ Μαμφρέδης, δστις καί άπό φύσεως 
καί έκ πείρας έδυσπίστει λίαν πρό; τούς 
ανθρώπους, έβασίσθη τόσον έπιπολαίως 
έπί τής πίστεως τών άνθρώπων έκείνων, 
καί έπίστευσεν δτι λόγοι τινές άπαγγελ- 
λόμενοι ένώπιον είκόνος Εσχυον ν’ άπο- 
τρέψωσιν άπό τής προδοσία; ψυχάς, αΐ- 
τινες έπαυσαν οΰσαι άθώαι άπό τής σ τ ιγ 
μής καθ’ ήν συνέλαβον τήν τής προδο
σίας ιδέαν, —  παρακαλοΰμεν αΰτόν νά 
σκεφθή δτι, διά τόν υιόν τοΰ Φρειδερί
κου, οί καιροί ήσαν τό τε  το ιοΰτοι, ώστε 
κινδυνώδης ήτο αΰτφ ή μή χύσις τοΰ α ί
ματος, καί κινδυνωδεστέρα Ι τ ι  ή χύσις. 
Έβλεπε καί έκεϊνος τό άνίσχυρον τοΰ 
μέσου, δπερ έθετεν είς ένέργειαν' άλλ’ ειχε 
σκεφθή καί περί τών έπιβλαβών αποτε
λεσμάτων έκείνου, τά όποϊον δέν μετεχει- 
ρίζετο.

Δέν άπετροπιάζετο τάς έκδικήσεις άπε- 
' ναντίας έπόθει αΰτάς,δσον καί πάς άλλος 

. . . άλλ ’ έσκέπτετο δτι, άν έν ταίς οί- 
κογενείαις τών προδοτών είχε φίλον τινά 
έτι, θά έχαν» καί τούτον τιμωρών τον 
συγγενή του... καί είχε μεγίστην χρείαν 
φίλων... διότι έχθρούς είχε περισσοτέρους 
τοΰ δέοντος.



Έσκέπτετο  δέ ένδομύχως, :μετά τήν 
•παρέλευσιν τ^ς καταιγίδας, νά κατηγο
ρήσω αυτούς χαί νά τούς τιμωρήσνι διά 
τ ί ς  δικαιοσύνες, τους δέ Ώλί-γου,ς, οΐτινες 
είς τό πεΐσμά του ήθελον μείν») ακηλίδω
τοι, νά κατκστρέψγι διά τοϋ δηλητη
ρίου.

"Ο ,τι  δέ έπραττε τό τε  δέν ήτο Εκλογή, 
καί άφοΰ ένήργει κατ ’ ανάγκην έπαρηγο- 
ρεϊτο άναλογιζόμενος τήν εΰ τυχ ί έκβα- 
σιν καί ενθυμούμενος οτι ό Φίλιππος Αύ
γουστος είς τό  αΰτό περίπου μέσον προσ- 
έφυγε, πρό τ ί ς  μάχης τ ί ς  Βου€ίνης, δ
πως στηρίξγ) τήν κλονουμένην πίστιν τών 
Γάλλων βαρόνων.

Καί έν έποχνί νεωτέρ(£, ή Μαρία Θηρε
σία, γ) γενναία αΰτοκράτειρα, Ιδοΰσα 
τά τοϋ βασιλείου έπι ξυρού άκμίς, έζνι- 
γείρε τήν ανδρείαν τών Ούγγρων διά το ι-  
ούτου τινός τεχνάσματος καί κατίσχυσε 
τών έχθρών της ...

Καί πολλοί άλλοι βασιλείς τε καί σ τρα 
τηγοί έποιήσαντο χρίσιν τοιούτων τεχνα
σμάτων, καί έπέτυχον . . . Πολλοί δέ 
άπέτυχον... καί ό Μαμφρέδης ύπηρξεν έκ 
τών τελευταίων τούτων, οπερ δέν πρέπει 
νά άποδοθή είς τήν ύπαγορεύσασαν τό 
τέχνασμα σκίψιν ... διότι είναι μωρόν νά 
κρίννι τις έκ τ ί ς  έκβάσεως... άλλά μάλ
λον εις τήν άνθρωπίνην φύσιν, ήτις άπο- 
τελουμένη έξ αντιφάσεων δέν έπιτρέπει 
νά καταρτισθή σύστημα βέβαιον καί κα
νών δ ιαγωγ ίς  άλάνθαστος,διά τάς αμφι
βόλους περιστάσεις τοϋ βίου ... δθεν, άν 
ήναι αληθές οτι ό θείος έκεΐνος άνήρ είπε 
τοϋτο, δέν ήτο συνετή ή γνώμη τοϋ Γα 
λιλαίου, οτε ύπεστήριζεν δτι αί ήθικαί 
ένέργειαι τοϋ άνθρώπου δύνανται ν’ άνα- 
χθώσιν είς γεωμετρικάς αποδείξεις ...

Ά λ λ ά  τόσον βυθιζόμεθα έν ταϊς λε- 
πτολογίαις ταύταις, οταν εΰρωμεν τγιν 
ευκαιρίαν νά όνειροπολήσωμεν, ώστε «ν  
άλλος τις δέν έπαναφέργι ήμάς είς την 
πραγματικότητα , —  λησμονοϋντες τήν 
ιστορίαν, ήν διηγούμεθα, λησμονοϋντες 
αΰτών τών ήμετέρων σκέψεων την άρχήν, 
καί ήμας αΰτοΰς έτι ... Κύριος οίδε ποϋ 
θά καταλήξωμεν...

Καί δμως άπαιτοϋσιν ιστορίαν καί 
οΰχί σκέψεις... καί τό πλεϊστον τών ήμε- 
τέρων αναγνωστών, —  ώ ! περί τούτου εΓ- 
μεθα πεπεισμένοι —  δταν συναντησ/ι πα
ρεκβάσεις ώς την προηγουμένων, ώσανεί 
έπρόκειτο νά κοπιάσγι άναβαΐνον υψηλόν 
τ ι  όρος, παρασκευάζεται είς τό ποτήριον 
τοϋτο τ ί ς  θλίψεως, ή ώς ευκίνητον ζ<? OV 
ΰπερπηδ^ την παρέκβασιν.

Ά ς  έξακολουθήσωμεν την διήγησιν.
Οί βαρόνοι τοϋ βασιλείου έκραύγαζον 

θορυβοϋντες, κατά την συνήθειαν τού συν- 
ηθροισμένου όχλου.

—  Βασιλεΰ, έλεγον, είμεθα έτοιμοι νά 
πράξωμεν πάν δ,τι διατάξετε.

’Εν τή ταραχή έκείνιρ, ό Άνσέλμος κα- 
τώρθωσε νά πλησιάσγι είς τόν Ρινάλδον, 
οβτις έπαναπέσας είς την άφαίρεσίν του 
ώμοιαζε πρός υπνοβάτην, καί έψιθύρισεν 
είς τό  ους αΰτού ταχέως:

—  Κόμη, συνέλθετε ... πρέπει ν’ άνα-

νεώσωμεν τόν δρκον τ ί ς  πίστεως ... βλέ
πετε, ίν άκόμη Ιγκλημα.

—  Ώ ! δέν θά μάς στείλγ) αΰτό είς 
την κόλασιν, όχι . . . (άπήντησεν ό Ρ ι -  
νάλδος)...

Ε ίτα  πλησιάσας, βήματι σταθερφ είς 
τόν βωμόν, κατά την τό τε  συνήθειαν, έ- 
γονυπέτησε πρώτος καί θείς την δεξιάν έπί 
τοΰ Ευαγγελίου καί την άριστεράν έν ταϊς 
χερσί τού βασιλέως, απήγγειλε ήχηρ$ τή 
φωνή, ήτις δμως βαθμηδόν έξησθένει,τοΰς 
έπομένους λόγους:

—  Ένώπιον τοΰ Θεοΰ καί τών Α γ ίω ν ,  
άνανεώ έν ταϊς χερσί τοϋ βασιλέως μου 
Μαμφρέδου τοϋ πρώτου τόν αΰτόν δρκον 
τής πιβτεως  καί τ ί ς  ύποτελείας, δν ώ- 
μοσα καί έν Μονρεάλε.

Άφοϋ. δέ είπε τούς λόγους τούτους, 
είτε έκ της όργίς, εΓτε έκ τών έλέγχων 
της συνειδήσεως, τό πρόσωπον αΰτοϋ άπό 
έρυθροϋ έγένετο κάτωχρον, τά δέ ήσσον 
υποκείμενα είς τήν κυκλοφορίαν τού α ί 
ματος μέρη έλαβον σκοτεινόν τ ι χρώμα.

Καί δμως ό μέγας δικαστής έσπευσεν 
τόσον πολύ νά δώσγι τόν δρκον του, ώστε 
τά  συναισθήματα ταϋτα. τοϋ Καζέρτα δι- 
ίλθον απαρατήρητα·..—  Ε ίτα  προσίλθεν ό 
κόμης Άνσέλμος, υπερήφανος, έχων έπί 
τών χειλέων τό μυσαρόν μειδίαμά του, 
ώσανεί έχλεύαζε τό πρόσωπον τοϋ βασι- 
λέως, τήν άγίαν εικόνα τού Θεανθρώπου, 
τόν οΰρανόν καί τήν γίν.Γονυπετήσας προ 
τοϋ βωμού, έτεινε τήν δεξιάν άπί τοΰ 
Ευαγγελίου...

—  Χριστέ !. . έκραύγασεν έντρομος ό 
κατηραμένος... διότι χειρ ψυχρά ήρπασε 
τήν χεΐρά του καί, σφίγγουσα αΰτήν ώς 
σιδηρά λαβίς, τήν έκράτησεν αίωρουμένην.

—  Επίορκε... είπεν αΰτφ άπειλητικώς 
ιππότης, φέρων πλήρη πανοπλίαν.. .άν δέν 
μέ έκράτει ό πρός τόν βωμόν, τόν όποιον 
σΰ έβεβήλωσες, σεβασμός, καί ό πρός τήν 
Γαληνότητα  τοϋ βασιλέως Μαμφρέδου, 
θά έβύθιζον τό έγχειρίδιόν μου είς τήν 
καρδίαν σου... Έγέρθητι...  Ένώπιον τού 
βασιλέως μου, ένώπιον υμών, έντιμοι βά- 
ρόνοι, καταγγέλλω τούτον τόν Άνσέλμον 
κόμητα τ ί ς  Τσέρρας ώς ένοχον έβχάτης 
προόοβι ας.

—  Ψεύδεσαι ! άπήντησεν άμεσως, καί
περ έντρομος, ό κόμης της Τσέρρας.

Τότε  ό ιππότης, στραφείς πρός τόν 
Μαμφρέδην, είπεν :

—  Ένώπιον τ ί ς  Ύμετέρας Γαληνότη- 
τος, λαμβάνω τό θάρρος νά υποστηρίξω 
δτι ό ένταύθα παρών Άνσέλμος κόμης τ ί ς  
Τσέρρας είναι προδότης. Οΰτος άπεπει- 
ράθη νά παραδώσιρ είς τούς έχθροΰς τής 
Ύμετέρας Γαληνότητος τήν χώραν ‘Υμών, 
έπί βλάβν) καί καταισχύντρ ‘Υμών καί 
τού'Υμετέρου Κράτους. Παρέχων δέ παρά
δειγμα κάκιστον πρός πάντας τοΰς Ύ μ ε -

| τέρους υποτελείς, άφιέρωσεν είς τό άτιμον 
έργον του άπάσας αΰτοϋ τάς νοητικάε 
καί σωματικάς δυνάμεις. Καίπερ δέ πολ- | 
λαί ΰπάρχουσιν άποδείξίΐς τού έγκλήμα- 
τός του, περιορίζομαι είς μόνον τό έγγρα
φον τοϋτο, τό δποΐον αυτό καθ' έαυτό 
είναι βεβαίως άρκετόν.

Καί ταΰ τα  είπών, ένεχείρισε μετά με
γίστης συστολής έγγραφόν τ ι είς τόν βα
σιλέα

Ούτος δ’ είχεν ήδη άναγνωρισϊ) τόν ιπ
πότην ώς αυτόν έκεΐνον, δστις τήν προ- 
ηγουμένην έσπέραν είχεν άποκαλύψιρ αΰτφ 
τά  τ ί ς  συνωμοσίας.

Τό έγγραφον ήτο σχέδιον έπιστολίς,ήν 
δ κόμης Άνσέλμος έμελέτα ν’ άποστείλιρ 
είς Κάρολον τόν Άνδεγαυόν, έν φ έξήρε 
τάς πρός αΰτόν υπηρεσίας του καί πολλφ 
μείζονας ύπέσχετο αΰτφ έν τφ  μέλλοντι, 
ήρκει μόνον νά τόν ένθυμήται... έπί τ έ 
λους, έχαρακτήριζε πάντας τούς άλλους 
βαρόνους,όσους συμμετεΐχον τ ί ς  συνωμο
σίας, ώς μωρούς, οΐτινες άν μή ήτο έκεΐ
νος θά παρεδιδοντο αΰθορμήτως είς τάς 
χεΐρας τού Μαμφρέδου... Τούτου ένεκα δ
μως δέν έπρεπε ν’ άνησυχή, διότι αύτός 
ήτο ικανός νά δεσπόση τών γεγονότων καί 
καί νά άντιταχθϊ) κατά τ ί ς  τύχης.Προσέ
θετε δέ δτι άφιέοου προθύμως είς τόσον 
συνετόν καί γενναΐον κύριον τόν τε νοϋν 
καί τήν χεΐρά του, καί οτι καί αΰτήν τήν 
ζωήν του θά έθυσίαζεν, άν αί περιστάσεις 
τό άπήτουν.

Οΰτω δέ έξηκολούθει άχρι τέλους, διά 
λόγων, ύπαγορευθεντων, τών μέν ύπό κο
λακείας, τών δέ ύπό πλεονεξίας, πάντων 
δμως χαμερπών.

Τό έγγραφον δέν ήτο ύπογεγραμμένον 
ΰπ’ αΰτοϋ. Ό  Ρογίρος είχεν εΰρνι αΰτό 
έν τφ  διαδρόμψ, δπου τό άπώλεσεν ό 
Τσέρρας κατά τήν αίφνιδιαν φυγήν του.

—  Ά ν ,  προσέθεσεν ό Ρογίρος, δέν θε
ωρηθώ αποδεδειγμένη καθ’ ολοκληρίαν ή 
καταγγελία μου, επειδή, ώς αγαθός καί 
πιστός υποτελής, είμαι ύποχρεωμένος νά 
φρουρώ τήν τιμήν 'Υμών καί τήν ζωήν, 
καί έπί οΐψ δήποτε κινδύνφ νά φέρω είς 
γνώσιν Ύ μών πάν &,τι βυσσοδομεΐται 
κατά τ ί ς  Ύμετέρας βασιλείας, άν μή 
θέλω νά θεωρηθώ ένοχος τού αυτού τ ί ς  
έσχάτης προδοσίας έγκλήματος, προσφέ- 
ρομαι νά αποδείξω, σώμα πρός σώμα 
κα τ ’ αΰτοϋ άγωνιζόμενος, δτι πάν δ,τι 
είπον είναι άληθές. Έ φ ’ φ καί καθικετεύω 
τήν Ύμετέοαν Γαληνότητα , δπως εΰαρε- 
στηθη νά παράσχγι ήμϊν τήν τ ί ς  μονομα
χίας άδειαν. Έ λπ ί ζω  δέ είς τήν δικαιο
σύνην τού Θεοΰ, νά έξέλθω νικητής, πρός 
τιμήν, περιφρούρησιν καί δόξαν της Ύ μ ε 
τέρας βασιλείας.

—  Καί έγώ... άπήντησεν ό κατηγο- 
ρηθείς Άνσέλμος κόμης τ ί ς  Τσέρρας... τή 
άδεία τής Ύμετέρας Γαληνότητος, δ ια 
κηρύσσω τόν άγνωστον τούτον ψεύστην 
καί βεβαιώ δτι τό έγγραφον αΰτό δέν 
μοί άνήκει καί δτι έπλαστογραφήθη έν 
αΰτφ τό γράψιμόν μου...

Ά λ λ ά  μόλις είπε τοΰς τελευταίους τού
τους λόγους ένόησεν ό Άνσέλμος δτι διέ- 
πραξε λάθος, έφ’ ω καί προσεπάθησε νά 
τό διορθώστ), προσθέσας έν σπουδή :

—  "Οθεν προσφέρομαι...
Ό  Μαμφρέδης, δστις άπ’ άρχίς έτι τ ί ς  

ομιλίας είχε προσηλωμένους έπ’ «ΰτοϋ 
τούς οφθαλμούς, αστράπτοντας έκ πονη-



ρίας, διέκοψεν αΰτόν κατά τήν όλεθρίαν 
έκείνην στιγμήν, είπών :

—  Καί ποιος ειπεν ύμϊν, κύριε κόμη, 
δτι τό έν τφ  έγγράφψ τούτψ γράψιμον δ- 
μοιάζει πρός τό ίδικόν σας ;

—  ’Εγώ ... άπήντησεν ό Ανσέλμος δι- 
στά ζων .. .  τό είδον.

—  "Α  ! τό  είδετε ; είπεν ό Μαμφρέδης 
ταπεινώσας τό βλέμμα.

—  Να ί.. .  προσέθετα ό ’ Ανσέλμος, οΰ 
ή ταραχή ΐΐΰξανε βαθμηδόν.

Ό  Μαμφρέδης προσήλωσεν αΰθις αί- 
φνιδίως τοΰς οφθαλμούς έπ’αύτοΰ, ώστε ό 
χόμης ήναγκάσθη νά ταπεινώσγι τους ίδ ι- 
κούς του" καί άφοΰ παρετήρησε τήν τ α 
ραχήν του, ειπεν αΰτφ διά φωνής, τό μέν 
απειλητικής, τό δέ χλευαστικής ·’

—  Έ χ ε ι  καλώς.
Ό  ’ Ανσέλμος, ήναγκασμένος ών νά τ ε 

λείωση τήν τυπικήν διάψευσίν του, ώς δ- 
φις, οΰ συνετοίβη ή ράχις, έξηκολούθησε 
λέγων :

—  "Οθεν προσφέρομαι ένώπιον οίουδή- 
« ο τ ε  στρατιωτικού ή πολιτικαΰ δικαστη
ρίου νά υπερασπίσω τό έναντίον, πεποι- 
θώς έπι τήν δικαιοσύνην τοΰ Θεοΰ.

Ό  Μαμφρέδης έν τούτοις, άφοΰ άνέ
γνω τό  έγγραφον, ένεχείρισεν αΰτό είς 
τόν κοντόσταυλον, είπών :

—  Τί φρονείτε ;
'Ο  Ρινάλδος, λαβών τό έγγραφον, 

«ροσεποιήθη δτι άνεγίνωσκεν αΰτό μετά 
προσοχής. Οί δέ πέοιεστώτες, μή δυνά- 
μενοι νά κρατηθώσι, τόν περιεστοίχισαν.

Καί δ μέν έλάμβανεν αΰτόν άπό τοΰ 
δεξιού βραχίονος,, ό δέ άπό τοΰ άριστε- 
ροΰ, άλλος έκυπτεν άνωθεν τών ώμων 
του.

[ "E it tT a t  συ νέχ ε ια ].

Π α ν . Π α ν α ς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΝΕ

Η ΚΟΜΗΣΣΑ ΣΑΡΡΑ
[  Σ υνέ)τε ια ]

—  Περιττόν, ειπε,βλέπω πολΰ καλώς. 
’ Αλλως θά μείνω βραχείαν τινα στιγμήν.

Τό πρόσωπον τής Σάρρας έσπασμώδει, 
καί διά φωνής τρομώδους,ήν ή Λευκή δέν 
άνεγνώοιζεν ώς ίδιχήν της.

—  Θά μείνετε έπί τόσον καιρόν, έπα- 
νέλαβεν, οσος θά χρειασθή οπως άκούσητε 
πάν δ ,τ ι  έχω νά σάς είπω.

—  ’ Εχετε τρόπους τοΰ έρωτόίν, ειπεν 
δ Πέτρος μετά πικρίας, μή έπιδεχομένους 
άντίστασιν.

—  Καί υμείς τρόπους τοΰ άποκρίνε- 
σθαι, παροξύνοντας καί τριτρώσκοντας.

’Εκάθησε δύο βήματα μακράν τοΰ 
Σεβεράκ, όντος όρθίου, καί, έκεϊ, ήσύ- 
χως,

—  Δέν σάς μετεκάλεσα έξ ’Αλγερίας

ένταϋθα, ειπεν, δπως άναχωρήσητε αΰθις 
χωρίς νά δυνηθώ νά σ ίς  ίδω

—  Λοιπόν, υμείς ήσθε ;... ειπεν δ Π έ
τρος διακοπείς.

Ή  Σάρρα τδν έθεώρησε μεθ’ υπερήφα
νου τόλμης, καί σείουσα τήν κεφαλήν,

—  Μή τυχόν έπήλθεν ΰμΐν άμφιβολία 
τις ^

Είτα, διά τίνος έξ έκείνων τών αποτό
μων κινήσεων τής εΰμεταβλήτου φύσεως 
της, αΐτινες τήν καθίστων τόσον έπίφοβον, 
γενομένη αίφνης θωπευτιπή καί εΰμενής, 
δσψ ήτο άλαζών καί τραχεία,

—  Ά λ λ ά  τ ί  άνθρωπος λοιπόν είσθε 
υμείς, ειπεν, ώστε ν’ άποκρούητε μετά 
τόσης ΰπερφροσύνης τό δπερ έπιθυμώ;

’ Ελαβε τήν χεϊρά του καί τόν εΐλκυσε 
πρός έαυτήν. Οΰτος Ιπεσεν έπί τίνος χα- 
μηλοΰ έδράνου, μή θέλων νά φανή δτι 
άνθίσταται είς γυναίκα, καί εΰρέθη σχε
δόν είς τούς πόδας τής Σάρρας. Αυτη 
προσήλου έπ’ αΰτοΰ τούς μεγάλους οφθαλ
μούς της, οϊτινες έν τ?) σκοτία, έφαίνοντο 
μέλανες, τά  χείλη της προσήγγισαν τά 
ίδικά του μετά μεθυστικού μειδιάματος.

Έφριξεν δ Πέτρος έπί τ·/) άναμνήσει 
τών παρφχημένων ήδυπαθειών. Ήσθάνθη 
τό αίμα αΰτοΰ άναβαΐνον έπί τών κρο
τάφων του σφοδρώς παλλόντων.

Ή  παλάμη τής χ_ειρός του περισφιγγο- 
μένη ΰπό τών χειρών τής νεαράς γυναικός, 
έφλεγεν ώς καίων σίδηρος. Ήσθάνετα 
πνοήν διαβρωτικήν έπί τοΰ προσώπου του 
διερχομένην. Κατελήφθη ΰπο σκοτοδίνης.

Μικρόν τοΰ λογικοΰ φωτισθέντος, είδεν 
έαυτόν άφοπλισθέντα, υπεξούσιον τ ·?5 γο 
ήσσγι. Άπεσπάσθη άπ’ αΰτής άποτόμως, 
καί πλήρης θελήσεως, κύριος τών αισθή
σεων του, έθεώρησε ματά τόλμης τήν 
τύραννόν του.

Πρός στιγμήν ένόμισεν οτι τόν έκρά- 
τει, άλλ ’ αίφνης τής διέφυγε. Μ ετ ’ άκρας 
έπιδεξιότητος, έγένετο πραεΐα καί προση
νής ϊνα μή τόν φοβίσιρ καί έπιμείνιρ είς 
τήν άντίστασιν του.

—  Θάρρος, Πέτρε, είπεν είμεθα μόνοι, 
τό πβν κοιμάται, οΰδέν έχετε νά φοβη* 
θήτε, μή άπομακρύνησθε άπ’ έμοΰ.

Ό  Σεβεράκ άντί νά πλησιάσγι, ώπισθο- 
δρόμησεν άκροώμενος.’Εν τ ’̂  σιγή τφ  έ
φάνη δτι αόμματος τις μάρτυς είχεν ά- 
φήσγ) λυγμόν τινα.

—  Δέν ήκούσατέ τ ι ; ειπεν.
—  Οΰδέν. Τίς θέλετε νά είναι έκεϊ ; 

άπεκρίνατο ή Σάρρα είλικρινώς... Κατέ- 
στητε πολύ δειλός !

Διά τοΰ βλέμματος οΰτος έβολιδοσκό- 
πησεν ολας τάς γωνίας τοΰ ανθοκομείου. 
'Υπό τάς έπαγωγοΰς τής σελήνης λάμ
ψεις οί μαρμάρινοι θεοί σιγηλώς έμειδίων 
έν τφ  χλοερφ αΰτών άλσει Πενθιμον ημί
φως έπεκράτει, διαχέον είς τήν ψύχραν 

( ταύτην συνέντευξιν, έν ή οί έρασταί 
ϊσταντο  μακράν άλλήλων, καρδιοβόρον 
μελαγχολίαν

’Εν τφ  ύπό τό φύλλωμα άσύλφ,ίί Λευκή, 
διά τρεμούσης χειρός τό στήθος πιέζουσα, 
ειχεν άκούση τούς λόγους τούτους, ών 
έκαστος υπήρξε δι’ αΰτήν φρικαλέα άπο-

κάλυψις. Δέν ειχεν έννοήση καλώς κατ ’ 
άρχάς, διότι ή τοΰ Σεβεράκ στάσις ήτο 
τόσφ ψυχρά, ή δέ τής κομήσσης τόσον 
άπειλητιχή, ώστε ένόμισεν δτι παρευρί- 
σκεται είς συνάντησιν δύο έ^θρών. "Οτε 
δμως ή Σάρρα έπλησίασεν,ώμίλησεν,οΰδε
μία πλέον ύπήοχεν αμφιβολία, δτι ό Πέ
τρος ήτο έραστής αΰτής !

Έκεϊνος, οΰ ή Λευκή έπλαττε  τόν ιδε
ώδη τύπον τής τιμής, υπήρξε τόσφ πα
νούργος καί άνάγωγος ! Έκεϊνος, μεθ’ οΰ 
ώνειροπόλει νά συνδέσγ) τήν ΰπαρξίν της 
δέν ήτον ελεύθερος, διότι τό ένόει, ήτο 
πεπεδημένος ΰπό τών άλύσεων τής ζηλο
τύπου Σάρρας, καί αΰτη διεξεδίκει έπι- 
τακτικώς τά  δικάιώματά της. Καί πρέ
πει νά τά  έπλήρωσε πολΰ ακριβά διά νά 
έπιμένγ) τόσον ! Αίφνης ένεφανίοθη πρό 
τών οφθαλμών τής νεάνιδος ή υπερήφανος 
καί αξιοπρεπής μορφή τοΰ κόμητος. Πώς 
τόσον περιπαθώς άγαπωμένη ύπό τοιού- 
του άνδρός ή Σάρρα ήδυνήθη νά τόν ά- 
πατήσγι ; Πώς ήδυνήθη νά λησμονήσιρ 
τήν αγαθότητα  αΰτοΰ, νά καταχρασθή 
τήν έμπιστοσύνην του καί νά τόν άτιμάσιρ; 
Πώς δέ δ Πέτρος, δ εΰνοούμενος, δ ώς υιός 
θεωρούμενος ΰπό τοΰ γέροντος, τά  πάντα 
παρεγνώρισε ; τάς έπιδαψιλευομένας αΰτφ 
χάριτας, τήν σταθεράν προστασίαν, τήν 

I θερμήν, τήν άγρυπνον κατά τάς δείνας 
ημέρας f Τό διαπραχθέν έγκλημα ήτον 
άσύγγνωστον. Ό  Πέτρος, έν μι^ στιγμή 
έταπεινώθη πρό τών οφθαλμών τής Λευ
κής Τό ύπ’ αΰ-ήί ίδρυ';^· είδωλον κατερ- 
ρει, σπαράττον τήν καρδίαν της.

Ή θελε  ν’ άναχωρήσγ) καί οΰδέν πλέον 
ν’ άκούσιρ, άλλ’ ύπέφερε δ ιττώ ς ,  έκ τε 
τοΰ άπολεσθέντος φίλτρου καί τής τρω 
θείσης αίδοΰς. Ήρυθρία έκ τών βλεμμά
των καί τών μειδιαμάτων τής Σάρρας 
πρός τόν Πέτρον.

Ή  άγνή νεάνις, ής δ άσπιλος έρως 
ήωρεΐτο έν τφ  οΰρανφ τών αγγέλων, πα- 
ρίστατο μετ ’ αγωνίας μάρτυς είς τάς δη
λώσεις αισθητικού έρωτος. Οτε ή Σάρρα 
ειχεν έλκύσει τόν Σεβεράκ πρός έαυτήν, 
αΰτη έφρικίασεν. Έχάρη μάλιστα πρός 
μικρόν βλέπουσα τόν Πέτρον άπωθοΰντα 
τάς θωπείας της, καί τούτο, διότι οΰτος 
δέν έτρεφε πλέον έρωτα πρός αΰτήν, οΰτε 
τήν έξετίμα. Ύπήρχεν έν τφ  τόνφ αΰτοΰ, 
οίονεί δόνησίς τις μίσους κατά τής γυναί
κας ταύτης, προσπαθούσης νά τόν βιάσ-ρ
πρός έξακολούθησιν τού έγκλήματος, ένφ 
έκεϊνος τόσον έπεθύμει νά λυτρωθή αΰ
τοΰ, έστω καί μέ κίνδυνον τής ζωής του

Ή κουε μετά θάμβους τά  δύο ταΰτα 
όντα διαμαχόμενα έν τοϊς έγκληματικοΐς 
αΰτών δεσμοϊς, τό μέν άγωνιών νά τοΰς 
σφίγξγι στενότερον, τό δέ προσπαθούν νά 
τοΰς διαρρήξ1/). Καί Ιλεγεν έν έαυτή:Ίδού 
λ.οιπόν δ ένοχος έρως ! Καί ϊνα φθάσ/) 
τις είς τό μϊσος τοΰτο, είς αΰτάς τάς αί- 
σχυντηλάς δεήσεις, είς αΰτάς τάς φρικα
λέας άντιστάσεις έπιλανθάνεται τών πάν
των, τΫ,ς πρός τοΰς άλλους αίδοΰς καί τής 
πρός έαυτόν ! Φεύ ! Οΐα άσύγγνωστος 
άπάτη !

—  Δ ια τ ί  απωθήσατε τάς προτάσεις



-τοΰ κόμητος ; Ιλίγεν ή Σάρρα. Δ ια τ ί 
βίσθε, ζοφώδης, κατηφής, άπελπις ; Α π ο 
χαιρετάτε ως τις αποφασισμένος οΰδέποτε 
πλέον νά έπανέλθγ], Ά λ λ ’ έγώ δέν θέλω 
ν' απελθητε. Υπε^ώρησχ άπαξ καί λίαν 
διά τοΰτο μετενόησα, Θεέ μου! Ά ν  ήξεύ- 
ρετε τ ί  ΰπεφερον, καθ’ δλον τό Ιτος τνϊς 
απουσίας σας ! Ημγ)ν κατηφή{ μέχρι θα- ! 
νάτου καί ώφειλον νά ύποκρίνωμαι μει- 
ϊιώσα. Ουδεμίαν είχον εΓδησιν περί υμών' 
έγίνωβκον άπλώς οτι συνέβη μάχη. ’Εσκε- 
πτόμην δτι ίσως έτραυματίσθητε .· 0 1
φόβοι μου, έν τούτοις, έδικαιώθησαν... 
Καί μετέβαινον εις τοΰς χορούς παντί 
κόσμω ήμφιεσμένγι, φαιδρότητα ΰποκρινο- 
μένη, τήν φρ ικωδεστέραν τών κωμφδιών 
παίζουσα, καί, δτε ήμην μόνη, μή τολ-  
μώσα νά κλαίω, ΐνα μή Εδωσι τά Εχνη 
τών δακρύων μου ! Καί μοί όμιλεϊτε αΰθις 
περί άναχωρήσεως ! Καί θέλετε νά έγκαρ- 
τερήσω άκόμη είς ταύτην την φρικαλέαν 
οδύνην ! Ά λ λ ’ άν ύμεΐς είσθε ό μάλλον 
αδιάφορος τών ανθρώπων, έγώ δμως ή δυ- 
στυχεστάτη γυνή, σόίς άγαπώ ! .. Τώρα, 
άκουσόν μοι... Γινώσκεις δτι δι' έμέ σύ 
μόνος είσαι έν τώ  κόσμψ. Τ ί λοιπόν θά 
γίνω, άν σΰ μέ καταλίπιρς ; Οΰτε λογικόν 
πλέον, οΰτε κρίσιν Ιχω δέν άκούω είς την 
καρδίαν μου' μη μέ ώθήσγις είς άφρον τ ι 
κίνημα.

Έδράξατο  αΰτοΰ αΰθις. Καί όρθια, την 
κεφαλήν έρείδουσα έπί τοΰ ώμου του πε- 
ριέπτυσεν αΰτόν διά τών βραχιόνων της, 
έμάγευεν αΰτόν διά τοΰ άρωματός της ’ 
προσεπάθει νά ναρκώσγ| την βούλησίν του, 
καί διά ποικίλων τονισμών τ ί ς  φωνής, 
πληρών πάντων κατακηλητικοΰ γοήτρου, 
έπιψαύουσα τοΰ τραχήλου διά τών χει * 
λέων, έπανελάμ,βανε :

—  Δέν θά μέ άφησες ! Είπέ μοι δτι 
δέν θ’ άναχωρήσης ;

—  Σάρρα ! είπεν ό Πέτρος ΰποκώφως, 
πειρώμενος ν’ άποσπασθίΐ κΰτης.

—  Ά  ! μέ ώνόμασες Σάρραν !... άνέ- 
κραξε μετά θριαμβευτικής χαρδς. Είνάι ή 
πρώτη φορά καθ’ ijv ήκουσα τ ’ όνομά μου 
προφερόμενον ΰπό σοΰ... σ’ έξιλέωσα λοι
πόν. Δέν θ’ άναχωρήσγις ! ‘Οοκίσθητί μοι 
δτι δέν θ’ άναχωρήσγις !

Ό  Πέτρος έθεώρησεν αΰτήν κατηφής, 
είτα χααηλοφώνως:

—  Είναι άνάγκη ! είπε.
—  Σοι τό απαγορεύω,άνέκραξεν ή Σάρ

ρα λυσσωδώς,

—  Αναγκάζομαι νά σ2 ς παρακούσω.
Οί βραχίονες της Σάρρας άπεσπάσθη-

σαν τοΰ τραχήλου τοΰ Σεβεράκ, ώς συν
τετριμμένοι. Ή  νεαρά γυνή έκάθησεν έπί 
ανακλίντρου, καί μέ μέτωπόν σκιερόν καί 
σπασμωδικόν στόμα,

—  Μέ βδελύττεσθε λοιπόν ; ήρώτησε.
—  "Οχι. Τό γνωρίζετε καλώς' άπε

κρίνατο ό Πέτρος πράως.
Δάκρυα Ιρρευσαν έκ τών οφθαλμών τ ί ς  

Σάρρας, καί, διά φωνίς λελυμένης,
—  Λοιπόν, τό  α ιτώ  ώς χάριν. μή ανα

χωρήσετε, είπε. Θά πράξω ό,τι θελετε. 
θ ά  είμαι εΰπειθής. Δέν θ’ άγαπώμεθα

πλέον, έάν δέν έπιθυμίτε. Ά λ λ ά ,  τοΰλά- 
χιστον μή μέ βασανίζετε.

Η το  γονυκλινής' είχε λάβει τήν χεΐρα 
αυτοΰ, ήν εσφιγγεν έπί τοΰ στήθους της, 
καθικετεύουσα διά τοΰ βλέμματος, ώσεί 
έχ τ ί ς  άπαντήσεώς του έκρέματο ή ζωή 
ί  ό θάνατος δι’ αΰτήν. Είδεν αΰτόν δι- 
σ τά ζοντα  καί ϊτρεμε σκεπτομένη δτι δύ- 
ναται νά τίί άποκριθΐ): « ’Ό χ ι » .  Μετά τ ί ς  
δειλίας, ήν κέκτηται ό αληθής Ιρως,έποί- 
ησε παραχώρησίν τινα.

—  Μείνατε τοΰλάχιστον ήμέρας τινάς, 
δπως λάβω καιρόν καί έξοικειωθώ μετά 
τ ί ς  ιδέας δτι δέν θά σάς Γδω πλέον... 
Βλέπετε, δτι τό πάν πράττω, δπως σόίς 
εΰχαριστήσω . . . Κάμετέ μοι τοΰλάχι
στον αυτήν τήν χάριν... Συναινεΐτε ;

Ό  Πέτρος έγίνωσκε τήν Σάρραν καλώς. 
Έφοβεϊτο  μή έπανέλθγ) εις τήν βιαιότητα 
τοΰ χαρακτίρός της. Ήξευρεν δτι άν 
ώθει αΰτήν είς τά  άκρα, ήτον Ικανή νά 
διαπράξ·») κινδυνώδές τ ι διάβημα. Ήσθάν- 
θη τήν ανάγκην τοΰ νά ένδώσγ).

—  ’ Εστω  ! άπεκρίνατο. Θά μείνω έπί 
μίαν έβδομάδα.

Δ ι ’ ένός σκιρτήματος ή Σάρρα εΰρέθη 
είς τάς άγκάλας τοΰ Πέτρου. Έ ιφ ιξ ε ν  
αΰτόν περιπαθώς έν παραφορά εξάλλου 
χαράς.

Διά τήν άπέλπιδα ταύτην, μιάς έβδο- 
μάδος παράτασις διαμονίς ήτο ή αίωνιό- 
της

Καί έπειτα, ένδομύχως ήσθάνετο πάν
το τε  δτι συμβεβηκός τ ι θά ήλλοίου υπέρ 
αΰ τ ίς  τήν θέσιν ταύτην, κατά τό δ ιά
στημα τοΰτο. Ή λπ ιζε ν  έπί τ ί ς  τύχης.

—  ”Ω ! μέ αγαπάς ακόμη, είπε μετά 
πάθους Ή  άνάμνησίς μου, μεθ δλα ταΰτα 
είναι ζωηρά έν τϊΐ κ,αρδίςε σου, Πέτρε..

Προσεκολλάτο έπ’ αΰτοΰ πιέζων αυτόν 
πανταχόθεν, τρίβουσα τάς παρειάς της 
έπί τοΰ υφάσματος του Ιματίου του, φλέ
γουσα ΰπό πυρός... Ά λ λ  άπεσπάσθη υπ 
έκείνου καί συνίψε κατηφώς τάς χεΐρας.

—  Συγγνώμην ! είμαι τρελλή . . . σέ 
παρηνώχλησα . . Πόσον είμαι τάλαινα ! 
’Εγώ ή τόσον έπιθυμοΰσα νά σοι αρέσω !

—  Δέν u-έ παρηνωχλήσατε, είπε ψυ- 
χρώς.

Συνήλθε καί μετά λατρείας θεωρούσα 
αΰτόν :

—  Είπέ μοι, δέν άγαπ^ς άλλην γυ
ναίκα ;

‘Η Λευκή ϊφριξεν είς τό βάθος τοΰ α
σύλου της.

Άνέμενε τήν άπόκρισιν τοΰ Πέτρου 
μετά φρικαλέας ανησυχίας.

Ούτος άπέστρεψε τά  όμματα άφείς τούς 
λόγους τούτους:

—  Ά γ α π ώ  τόν σύζυγόν σας, ιδού τό 
πάν.

Ή  Σάρρα ώχρίασε καί άφηκε κραυγήν 
απελπισίας.

—  Είσθε πολΰ σκληρός πράς έμέ, Πέ
τρε ! είπε. Ίσ ω ς  ήμην άξία νά μέ λησμο
νήσετε, άλλ'όχι νά μέ προσβάλλετε.

Έποίησε κίνησίν τινα ϊν’ άπομακρυνθϊΐ, 
άλλ’ Ιστη πραϋνθεΐσα αίφνης.

— Κακώς πράττω νά παραπονώμαι !

είπε μετά τίνος τρυφεράς ταπεινότητος. 
Είπέτε μοι δ,τι θέλετε ... Ά λ λ ά  μείνετε 
άκόμη. Καίτοι τόσας άλγηδόνας υφίστα
μαι, έν τούτοις θεωρώ έμαυτήν εΰδαίμονα 
μόνον δτε εΰρίσκομαι πλησίον σας.

—  Ά νά γκη  έν τούτοις νά σάς άφήσω, 
άπεκρίνατο δ Πέτρος... Σύγγνωτέ μοι... 
Ήμίσειαν δλην ώραν είμαι ένταΰθα. ’Εν
δεχόμενον νά παρατηρηθώ) ή απουσία σας. 
... Πρέπει ν’ άποχαιρετηθώμεν.

—  'Επιθυμώ ν'άποδείξω τήν πρός υμάς 
εΰπείθειάν μου... Ύ γε ια ίνο ιτε  λοιπόν... 
Ά λ λ ’ είς αΰριον ;

—  Έ ς  αΰριον, Ιστω.
Έπλησίασεν, ΰψωθεΐσα έπί τ ί ς  άκρας

τών ποδών της, δπως έξισώσν) τό πρόσω- 
πόν της πρός τά  χείλη τοΰ Σεβεράκ, άλλ’ 
ούτος ήψατο μόλις τοΰ μετώπου της, καί 
βαδιζων πρός τήν θύραν τοΰ θαλάμου, 
άφ’ ής ή Σάρρα είχεν Ιλθϊΐ,ήθέλησε ν' ά- 
νοίζιρ, πλήν ή θύρα άντέστη. ’ Εδωκε τό τε 
σφοδράν τινα ώθησιν. Τό ξύλον Ιτριξεν 
άλλά τό κλεΐθρον Ιμεινεν άκλόνητον...

—  Τί τρέχει λοιπόν; ήρώτησεν ή Σάρρα, 
οΰδέν έννοοΰσα έκ τών συμβαινόντων.

—  Αΰτη ή θύρα έκλείσθη παρά τίνος.
—  Ύ π ό  τίνος ;
Έθεώρησαν έαυτούς έν σιγίΊ, μή τολ- 

μώντες νά όμιλήσωσι, τόσον έφοβοΰντο 
νά πιστεύσωσι τήν φρικαλέαν πραγματι
κότητα. Ή  Σάρρα διελθοΰσα ώς λευκόν 
φάσμα τό άνθοκομεΐον, διηυθύνθη πρός 
τήν θύραν τοΰ κήπου. Ή  σελήνη,κρυπτο- 
μένη όπισθεν τών οξειών στεγών τοΰ πύρ
γου, δέν έφώτιζε πλέον νΰν τούς ανθώνας. 
Ή  νεαρά γυνή έστήριξε τό μέτωπο» αΰ
τ ί ς  έπί τ ί ς  ΰέλου, άλλ' ώπισθοδρόμησε 
πνίξασα κραυγήν.

—  Άνθρωπός τις είναι έκεϊ, πλησίον 
τ ί ς  δενδροστοιχίας, ώς κατασκοπεύων, 
έψιθύρισε περιδεώς.

"Ο Πέτρος έσκέφθη Αμέσως τόν Φροσ
σάρ. ΤΗλθε πρός τήν θύραν καί έθεώρησε, 
προσπαθών, έν *:?! σκιSL, ν’ άναγνωρίσγ) 
τόν φίλον του. Ό  ένεδρεύων έστρεφε τά  
νώτα πρός τό άνθοκομεΐον, άλλ’ ήτο πολύ 
βραχύτερος τοΰ Φροσσάρ κατά τό ανά
στημα. *0 χρόνος έφαίνετο αυτφ μακρό- 
τα τος ' έπάτασσε τήν γ ί ν  διά τοΰ ποδός 
έξ άνυπομονησίας. Τέλος έκεΐνος έστράφη, 
καί μ ετ ’ ανησυχίας δ Πέτρος άνεγνώρισε 
τόν Μερλώ.

—  Είναι ό συνταγματάρχης, είπε.
—  Μήπως έμαθον δτι είμαι έδώ, έτον- 

θόρυσεν ή Σάρρα, έχάθην !
'Εκάθησε ζητοΰσα έν τφ  συγκεχυ

μένη πνεύματι αΰ τ ίς  μέσον τοΰ νά έξέλθιρ 
τ ί ς  κινδυνώδους θέσεως, έν γ| ευρίσκετο 
αΓφνης ήγέρθη άφεΐσα κραυγήν χαρας;

—  Δύναμαι νά διέλθω διά τοΰ δωμα
τίου τ ί ς  Λευκίς, είπε.

Καί έβάδιζεν ήδη πρός τήν κλίμακα. 
Ά λ λ ’ ό Πέτρος, μέ σπινθηροβόλους οφθαλ
μούς καί πρόσωπον φλογόεν έκώλυσεν αΰ
τήν διά τοΰ βραχίονος.

—  Α λη θ ώ ς  σκέπτεσθε νά πράξητε 
τοΰτο ; ανέκραξε' Καί τ ί έξήγησιν θά τ^ 
δώσητε ; Τί θά φαντασθί άρα γε ;

—  Μοί είναι άδιάφορον ;



ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Ο Κ ΙΒ Ω Τ ΙΟ Υ ,
Ά λ λ '  ό Πέτρος έζηκολούθησεν ?τι μάλ

λον έμψυχούμενος.
—  Νά μάθγ| λοιπόν δτι είσθε ένταϋθα; 

Μ ετ ’ έμοΰ ; *Α ! τοΰτο είναι άδύνα τ ο ν  I 
Δέν θέλω !

Πάσα ή σπουδαιότης τ ί ς  θέσεώς των 
έζηφανίσθη εις τους οφθαλμούς τοΰ Σε
βεράκ.

Τό σπουδαιότερον δι’ αΰτόν ήτο μή ή 
δεσποινίς Δεσυνή μάθϊΐ τήν φρικαλέαν 
αλήθειαν. Διανοούμενος δτι ήδύνατο νά 
καταδικασθή ύπό τής νεάνιδος, δ Πέτρος 
ήσΟάνετο έαυτόν έτοιμον πάντα νά κατα- 
φρονήσγι πρός αποφυγήν τ ί ς  αισχύνης 
ταύτης- Καί αΰτόν τόν κόμητα δέν θά 
έφοβεΐτο Τά πάντα τφ  έφαινοντο ανε
κτά έκτος τ ί ς  καταφρονήσεως τ ί ς  Λευ
κές.

—  Προτιμάτε λοιπόν τήν καταστρο
φήν μου ; έπανέλαβεν ή Σάρρα. Α γ α π ά τ ε  
νά μάς συλλάβωσιν ένταϋθα, όμοΰ ;

—  Ό χ ι !  μέλλω νά έζέλθω... Θά Ιλ- 
θητε κατόπιν μου ... Θά κρατήσω τόν 
συνταγματάρχην ε’ις άπόστασιν, δπως 
ύμεΐς δυνηθήτε ν’ απομακρυνθείτε... Τού
του γενομένου,θά δυνηθώ καί έγώ νά τοΰ 
διαφύγω

—  Καί άν είναι ώπλισμένος ; είπεν ή 
Σάρρα περίτρομος.

—  Ά  ! μπά ! Θεός φυλάζοι ! άνέκρα
ζεν ό Σεβεράκ.

—  Πέτρε !
—  Ά φ ε τ έ  με σάς παρακαλώ... Έ σ τέ  

έδώ καί άναμείνατε !
Είχεν άνοίζγι τήν θύραν τοΰ κήπου. Ό  

Μερλώ, άκούσας θόρυβον, άνετινάχθη. 
Ά λ λ ’ εΰκινητότερος δ Φροσσάρ, κεχωσμέ- 
νος είς τινα γωνίαν τοΰ τοίχου πρό πολ- j 
λοΰ, τρέμων μή παρατηρηθεί ύπό τοΰ 
Μερλώ, θέλων νά προλάβϊ) πάντα κατά 
τοΰ Σεβεράκ κίνδυνον καί μή δυνάμενος 
χωρίς νά έπισπεύσγ) αΰτόν τόν κίνδυνον, 
άφίκετο παρά τό άνθοκομεϊον, είσήλθεν, 
Ισφιγζε τήν χεΐρα τού Σεβεράκ, λέγων:
• είμαι έγώ ! »  Είτα, μ ετ ’ άπιστεύτου θάρ
ρους, άφήσας τήν θύραν άναπεπταμένην, 
έπιλαθόμενος παντός σεβασμού, καταλι· 
πών πάσαν αδυναμίαν, έδράζατο τοΰ συν
ταγματάρχου διά τών δύο βραχιόνων όπι
σθεν, προσπαθών νά τόν κωλύσγ) τ ί ς  δια- 
βάσεως. Ό  ορμητικός συνταγματάρχης, 
αισθανόμενος σφοδρώς έαυτόν ΰπό τοΰ 
νέου έλκυόμενον, άφίκε κραυγάς λύσσης, 
άντιμαχόμενος κατά τού κρατοΰντος αυ
τόν, λακτίζων τάς κνήμας του, καί προ- 
σκαλών είς βοήθειαν.

—  ’ Α  ! κακούργε, έβρυχήθη ό Μερλώ. 
Τό χέρι μου είναι ακόμη δυνατό I Πού θά 
μοΰ πάγϊΐς-

— Συνταγματάρχη,σάς παρακαλώ, είπεν 
δ Φροσσάρ μεταβάλλων τήν φωνήν του. 
Δέν ήζεύρετε τί κάμνετε ! Θά γενάτε ά- 
φορμή μεγάλης δυστυχίας !

—  Ή  δυστυχία Ιγεινε, Ικραζεν δ συν
ταγματάρχης. Ά λ λ ά  θά μάθωμε άπό 
ποιον.

—  Α ! τοιούτος είσαι ! άνέκραζεν δ 
Φροσσάρ χάσας τήνύπομονήν.. .Καί μεθ’ή- 
ρακλείου ισχύος,άραςτόν συνταγματάρχην

είς τήν άκραν τών βραχιόνων, έσφενδόνι- 
σεν αΰτόν έντός τοΰ ανθοκομείου.

—  Βοήθεια, Καναλέλ ! ώρύετο δ Μερ
λώ. Μέ σκοτόνουν οί δολοφόνοι !

—  Φύγετε ! είπεν δ Φροσσάρ τφ  Σ ε 
βεράκ. Ή  όδός είναι έλευθέρα.

Ό  Πέτρος καί ή κόμησσα έποι'ησαν 
δύο βήματα δπως φύγωσιν, άλλ ’ Ιστησαν 
περιδεείς.

Ό  κόμης έφάνη έπί τοΰ κατωφλιού.
Έ γένετο  παΰσίς τις.

"Εκαστος έκ τών δραστών τ ί ς  κινδυ
νώδους ταύτης σκηνές Ιμενεν είς τήν θέ- 
σιν του, μή τολμών οΰτε νά σαλεύσγι 
ουτε νά δμιλήσγ).

Ό  Μερλώ, καταπεπονημένος έκ τών 
πιέσεων τοΰ Φροσσάρ, τών διαμαχών καί 
τ ί ς  πτώσεως του μόλις συνήρχετο.

Ό  Πέτρος καί ή Σάρρα πελιδνοί καί 
κατηφεΐς άνέμενον.

‘ Η Λευκή άπομακρύνουσα τούς κλάδους 
έζηλθεν έν τφ  μέσιρ τοΰ σκότους άκού- 
σασα δμιλούντα τον θεΐόν της, ούτινος 
ή φωνή άντήχει απειλητική, άποκαλύ- 
πτουσα έν τφ  άνθρώπψ τούτψ, μεγάλην 
ταραχήν.

Ό  κόμης Ικλεισε τήν θύραν καί ?βα.λε 
τήν κλείδα έν τφ  θυλακίψ του, είτα, 
διελθών τό άνθοκομεϊον, μετέβη είς τήν 
θύραν τοΰ θαλάμου, άφ’ δπου ε’ισίλθεν ή 
Σάρρα,ήν ήνέψζε διά τής κλειδός, ήν άπέ- 
συρεν δ ίδιος έκ τ ί ς  άλλης πλευράς πρό 
Ttvoiv στιγμών.

—  Κ α τ ’ άρχάς φώς... είπε μετά τρο- 
μεράς ψυχραιμίας.

Δ ι ίλθ ε  παρά τήν Σάρραν καί τόν Π έ
τρον διατελοΰντας αδρανείς καί πεπηγό- 
τας, μή προσπαθήσκς νά τούς άναγνωρί- 
ση. Δέν Ισπευδεν, άλλ ’ έβάδιζε μετ ’άκρι- 
βείας καί σταθερότητας, αισθανόμενος 
έαυτόν κύριον πάντων δσων ήσαν έκεϊ.

Ή  δεσποινίς Δεσυνή είδεν αΰτόν λα- 
βόντα λυχνίαν έκ τ ί ς  τραπέζης τού θα
λάμου, καί συσχεθεΐσα ύπ’ αίδοΰς, μή θέ- 

I λουσα νά καταληφθ^ αίφνης, φοβηθεΐσα 
μή ανακριβή, τρέμουσα, άνίλθε τήν έκ 

[ ζύλου γεγλυμμένην κλίμακα, καί έζηφα- 
νίσθη έν τφ  θαλάμψ έκείνψ, δστις ήτο 
κενός, καί δι’ οΰ ήθελεν είσθαι τόσον εΰ- 
χερίς τή Σάρρο  ̂ νά διαφύγγ), έάν δ Σεβε
ράκ δέν ήθελε ν’ άποκρύψϊ] τό ϊγκλημά 
του άπ’ έκείνης πρός ήν έ'τρεφε τόσον 

ι Ιρωτα οσον σέβας.

Έκεϊ, ή Λευκή Ιστη. Έ ν  ασφαλεία δια- 
τελούσα άνησύχει διά τόν Πέτρον.

"Οπισθεν τ ί ς  ύψηλίς αΰλαίας της,κου- 
πτούσης τήν είσοδον τ ί ς  βιβλιοθήκης, 
Ιβλεπε πάσαν κίνησιν έκείνων,οϊτινες άνέ
μενον τόν κόμητα.

Οΰτος έπανίλθεν ασκεπής, ώχρότατος 
ύπό τήν λευκήν κόμην, καί θείς τήν λυ 
χνίαν έπί τίνος τραπέζης, Ιρριψε περί αυ
τόν φοβερόν βλέμμα.

[ "Ε π ε τα ι συνέχεια].

I .  Π .  Γ Ε Ω Ρ Γ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Τά  ονόματα τών συνδρομητών τών ·Έ χ λ ιχ τω ν  

Μυθιστορημάτων·, τών· χαθυστερβύντων· την συν

δρομήν τοΰ Σ Τ ' ίτουζ,  0ά δημοσιεύσωμε» προσεχώς.

κυρία; Ευανθίαν Βαρβαρέσου, Μαρίαν· Μπχλή καί 
"Ανναν Κ . Κολουμοπούλου, καί χχ. Ν . Ταβουλαρί- 
δην, Κωνστ. Δεσίπρην, Βασίλειον Μπρ&ΰσκον, Χρη
στόν Δημητριάδην, Ν ιχ. Λ . Βοζιαννόπουλον, Γεν- 
ναΐον Μελησσινόν, Παν. Μουζάχην, Ίω .  Πελεχάσην, 
Α λέξ. Μεταξαν xat Ίω ά ν . Κωνσταντινίδην. Συνδρο- 

μαΐ ύμών έλήφθησαν. Εϋχαριστοΰμεν. —  χ. Σ τυλια
νόν Χαλχωματαν. Άπεστάλησαν. —  κ. Σ . Α . Ά ν -  
τύππαν. "Ελήφθη Δελτάριον. Φροντίσατε. — χ. Σ . I. 
Πατρίκιον. Μετρήσατε, παραχαλοΰμεν, τώ  ανταπο
κριτή ήμών χ ϋπ. Παγώνη, δρ. 2,80; άντίτιμον 28 
φύλλων « Εχλεχτών». Ή  συνδρομή σας ?ληξεν είς 
άριβμόν 504·, ένώ έλάβατε μέχρι τοΰ ipt8. 532. —  χ. 
Γ . Α . Αλούπην Έλλείποντες 6 άριθμο\ άπεστά— 
λησαν. Τήν συνδρομήν σας δύνασθε νά πέμψητε έν έπι
στολή, έπί συστάσει, έσωκλείοντες ρούβλια χάρτινα 
εξ. —  χ. ’ Ελευθέριον Κ  Τσίβην. Συνδρομή σας έλή
φθη. Φύλλα άπεστάλησαν. — χ. Γεώργιον Π . Κοκι— 
νάχην ΌΛ-ησσόν. Αριθμοί 525 χ*ί 526 άπεστάλη
σαν. Τήν άξίαν τών « ’ Απομνημονευμάτων· δύνασθε 
νά πέμψητε άπ' ευθείας εις χάρτινα ρούβλια έν έπι
στολή έπί συστάσει. —  χ. Διον. Ε . Μαρτινέγχον.’Ε 
πιταγή έλήφθη. Έγράψαμεν. —  χ. Σπυρ. Γαρμπήν. 
Φύλλα άπεστάλησαν.

Τά  έξης βιβλία, ευρισκόμενα έν τώ  Βιβλιοπωλείφ
ήμών, άποστέλλομεν ταίς Έπαρχίαις χαί τώ  Έ ξω -  

τεοιχψ, έλεύθερα ταχυδρομικών τελών. —  Έπίσης 
προμηθεύομεν εις πάντα όποιονδήποτε βιβλίο», άρχ«Γ 
ή αΐτησις νά συνοδεύηται μέ τδ άντίτιμον αύτοΰ.

Ή  Λυρα ’Ανδρέου Κάλβου καί άνέκδοτος δμνος 
δπό Α . Μ αρτελάου δρ. 1,20. —  ‘ Ιστορία τεθνεώ- 
τος, μυθιστόρημα, δρ. 2. —  Κραυγή τής παρά- 
φρονος, μυθιστορία Ικ  τοΰ  γαλλικού, δρ. 2.— Λ ή 
σταρχος Λασεσναγή , δπό Έ ρ νέσ το »  Κα^ενδή, 
δρ. 4 .50.— Μ νηστή τώ ν  έκατομμυρίων, δρ. 5 .—  
Μ εγάλη περιουσία, νεώ τα τον μυθιστόρημα, δπό 
Ξ αβ ιέ δέ Μ οντεπέν (τόμοι 2 .) δρ. 3.20.— Μαΰρος 
πειρατής, μυθιστόρημα δπό Λ . Νουάρ, (τόμοι 3.) 
δρ. 4. —  Μαρκησία Γαβρ ιέλλα , μυθιστόρημα Ι 
ουλίου Μαρύ. δρ. 3 .—  Μικρά μήτηρ, δπό Α Ιμυ- 
λίου Ρισβουργ, δρ. 4.— Μ εγάλη  ’Ί ζ α ,  δπό ’Α λ ε 
ξάνδρου Μπουβιε, μετάφρασις Ικ τοΰ γαλλιχοΰ, 
δρ. 4. Μ ιχαήλ Σ τρογκώ ο  άπό Μόσχας εις Σιβη
ρίαν, συγγροιιρή Ίοολίου Βέρν, δρ. 2,50. —  Π άσ
σαλος τοΰ θανάτου, μυθιστορία Ικ τοΰ γαλλιχοΰ, 
δρ. 1.50. —  Πάπισσα Ιω ά ν να , μεσαιωνική μ ε 
λέτη , δπό Έ μ .  Ροίδου, εκδόσις μ εγάλη  μετά  
εισαγωγής, προλόγου, άπαντήσεως εις τήν Ιγκύ- 
κλιον τής ίεράς Συνόδου καί Ιπ ισ τολώ ν ένός Ά  
γρινιώτου, δρ. 2 .—  Πικουίλος Ά λ λ ία γ α ς , μ ε τά - 
φρασις Ν. Δραγούμη ( τόμοι 7 ) δρ. 6. —  Τό
Τριακοσιάδραχμον ” Επαθλον, Γρηγορίου, Δ . Ξ ε -  
νοπούλοο λεπ. 50.—  ΓΙαλαιαί Ά μ α ρ τ ία ι  λυρική 
συλλογή, δπό Δημ . Γρ . Καμπούρογλου λεπ, 60, 
Άσκάνιος, δπό Ά λ .  Δουμα (τόμ . 7 ) δρ. 4.20 —  
Ε ’ικοσιπενταετής "Ε λλη ν  πλοίαρχος,διήγημα δπό 
Σ τεφ . Ξένου, λ. 50.—  Η 'Ε κστρα τεία  μας εις τήν 
αελήνην, δπό Δ . Καλαποθάκη, δρ. 1.50.— Ερυθρά 
κηλίς, δπό Παύλου Φ εβάλ, μετάφρασις Ή λ .  Ρ α 
φτόπουλου, δρ. 2 .— Ερυθροί ττροσωπιδοφόροι, δπό 
Ponson da Tera il, μετάφρασις Ν. Δεστουνάννου, 
(τόμ . 2 ) δρ. 4 .— Ερυθρόδερμοι, δπό Ρ- Duplessise, 
μετάφρασις Γ . Ίγ γλ έσ η , δρ. 1.50. —  ‘Ο  Περι- 
πλανώμενος ’ Ιουδαίος, μετάφρασις Ν. Δοαγούμη 
δρ. 5 — ‘Ο Μαΰρος Πειρατής, μ ε τά  πολλών εικό
νων δρ. 4.50 —  ;Η Λήσταρχος Γυνή δρ. 4.50 —  
Οί Τ ρ ΐϊς  Σωματοφύλακες, δπό Α. Δουμα δρ.4 30 
— Μ ετά  ε?κοσιν ε -η  (Συνέχεια  Τριών Σωματοφυ
λάκων) δρ. 5.30 —  Τ ά  Μ υστήρια τοΰ Συζυγικού 
’Έ ρω το ς  (εκδοσις Br) δρ. 1 .70— ‘ Η Βασίλιασα τής 
Καλλονής και ή Πριγκιπίσσα Σοφία (τόμ ',ι2 ) δρ. 
2.20 —  Ό  Αυκογιά ,νης ( τόμοι 4 ) δρ· 5.30

Τ ν π ο γ ρ α φ »Tor Κ α ρ ( ν ν ΐ ) ( ,  t i o r  Π ρ ο α σ τ* ίο ν , α ρ ιβ .  10.


